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1.  Коротка анотація до курсу – Ефективне управління підприємством в сучасних динамічних умовах вимагає застосування 

адекватних концепцій, технік і інструментарію. Адміністративний менеджмент, наукові основи якого були закладені ще на 

початку минулого століття, є одним з основних напрямків менеджменту, що вивчає сучасні адміністративно-розпорядчі форми 

управління. 

 

https://orcid.org/0000-0001-5452-7420
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&authuser=4&user=oy5X1e4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-4914-5134
https://scholar.google.ru/citations?user=WnxUGa8AAAAJ&hl=ru&authuser=4


В умовах нестабільності економічної та політичної ситуації висуваються підвищені вимоги до кваліфікації керівників, рівня їх 

професійних знань, що забезпечують підприємству реальний перехід до стратегічного управління компанією. Адміністрування 

як комплекс універсальних дій, способів впливу з формалізації, регламентації, распорядництва, контролю і забезпечення 

виконання запланованого є необхідним для будь-якого суб'єкта господарювання. Адміністративний менеджмент - це 

найважливіша і необхідна складова в управлінні будь-якою організацією. У зв'язку з цим дисципліна «Адміністративний 

менеджмент» відноситься до числа основних, профілюючих дисциплін у професійній підготовці студентів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

2.  Мета та цілі курсу – Метою вивчення дисципліни є підвищення ефективності управління організаційними 

структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, 

створенню цілісної системи адміністративного управління організацією. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту; 

- обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту; 

- вивчення функцій та процесу адміністративного менеджменту; 

- формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи; 

- обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих; 

- вивчення форм адміністративного контролю та регулювання діяльності; 

- формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації. 

3.  Формат курсу - Змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  

знати: термінологічну базу адміністративного менеджменту, особливості адміністративного менеджменту на різних етапах 

життєвого циклу підприємства; специфіку управління різними видами підприємств та їх об'єднань; психологічні аспекти 

управлінської діяльності менеджерів інституційного рівня; організаційний механізм адміністративного менеджменту 

організації; форми адміністративного контролю; сучасні технології та методи адміністрування 

вміти: формувати професійну компетентність менеджера-адміністратора щодо створення цілісної системи успішного 

управління організацією; використовувати теоретичні основи управління організаціями різних організаційно-правових форм; 

аналізувати та використовувати на практиці принципи, методи і правила управління результативністю та якістю 

адміністративного менеджменту організації; застосовувати різноманітні форми адміністративного контролю та регулювання 

діяльності. 



У результаті вивчення дисципліни у студентів мають бути сформовані спеціальні професійні, соціальні та особистісні 

компетенції, накопичені знання щодо формування та функціонування механізмів адміністрування, що зумовлюють відповідні 

управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності. 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 

самостійна робота 90 

 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 1 073 «Менеджмент»  

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

4 Нормативний (Н) 



 

7. Пререквізити: Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання наступних 

дисциплін: «Теорія організації», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Маркетинговий менеджмент»  

8. Схема курсу  

  

Тема, короткий зміст 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 
Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична 
адміністративна школа: А.Файоль, Л.Урвік, Г.Черч, Дж. Муні, А.Рейлі. Теорія 

адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна концепція 

адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного управління. 
Критика концепції адміністративного менеджменту. Управлінський 
бюрократизм. Проблеми й перспективи розвитку адміністративного 

менеджменту в умовах хаосу та невизначеності. Адміністративний менеджмент в 

різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культур 

та менталітету. 

 Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

1, 2, 7, 10 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

ЛК, 2 год ПЗ) 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 
Система адміністративного управління (Administrative Management System - 
AMS). Категорії адміністративного менеджменту. Структура AMS. Рівні 

формування AMS. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business 

administration), некомерційннх та громадських організаціях (public 

administration). Адміністративні органи управління та їх різновиди. 
Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та 

суб’єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції та 

структура. 
Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу 

адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські 

рішення. Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи 

адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту. 

Лекція, самостійна 

робота, ділова гра, 

дискусія 

1, 2,7,8,9 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

виконання практичних завдань 

(4 год ЛК, 4 год ПЗ) 



Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора. 
Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-

адміністратора. 
Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті 
Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування. 
Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного 

планування. Методичні основи адміністративного планування. Методи 
розробки планів. Графіки виконання робіт. 
Стратегічне бачення., прогнозування і програмування. Перспективне і 

стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові 
комплексні програми. Короткотермінові та оперативні плани. Календарні 

плани. Маршрутні карти. Індивідуальні плани. 

Лекція, самостійна 

робота, групова 

робота, дискусія 

1,3,4,7,8, 10 Опрацювання літератури, 

ділова гра, реферати, 

тестування (2 год ЛК, 2год 2 

ПЗ) 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт 
Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в 
адміністративному менеджменті. Організування структури адміністрації. 

Закріплення повноважень, обов’язків та відповідальності працівників 

адміністрації підприємства. Делегування повноважень. Централізація та 
децентралізація управлінських повноважень Б апараті управління. 

Конкретизація відповідальності. Формування внутрішніх регламентів. 
Методичні основи проектування організаційних структур адміністративного 
управління. Фактори, які впливають на процес проектування. Процедура 

проектування організаційних структур адміністративного управління. 
Інструменти проектування. 
Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна 

спеціалізація адміністративного управління. Види департаменталізації. 
Адміністративні одиниці. Масштаб керованості. Побудова ієрархії 

адміністративного управління Б апараті управління. 
Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст 
роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв'язок технології та 

проектування роботи. Моделі проектування робіт. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 9 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

виконання практичних завдань 

(4 год ЛК, 4 год ПЗ) 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 
Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання демотивації. 
Роль посадових окладів, надбавок та премій у мотивуванні апарату 

правління. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату 
управління. Побудова систем стимулювання адміністрації. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 9 Опрацювання літератури, 

реферати, ділова гра, 

тестування (2 год ЛК, 2 год 

ПЗ) 
Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті 
Види контролювання діяльності апарату управління. Попередній, поточний 

та завершальний контроль діяльності апарату правління. Особливості та 
умови контролювання адміністративної діяльності. Зміст адміністративного 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 9 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

ЛК, 4 год ПЗ) 



та виконавчого контролю. Принципи адміністративного контролю. Види 
адміністративного контролю. Зовнішній та внутрішній адміністративний 

контроль. Адміністративні стандарти. Суцільний та вибірковий способи 
контролю. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження. 

Інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, 

адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте 
спостереження, доповідь, звіт, нарада. 
Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. 
Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної 

діяльності. 
Тема 7. Організація бізнес-процесів на підприємстві 
Поняття бізнес-процесу. Моделювання бізнес-процесів. Технологія 
ідентифікації системи процесів компанії. Реалізація процесного підходу в 

рамках різних типів структур управління. 
 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 9, 14 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

ЛК, 2 год ПЗ) 

Тема 8. Реструктуризація управління підприємством 
Поняття реструктуризації. Удосконалення структури управління компанією. 
Удосконалення існуючих та розробка принципово нових (реінжиніринг) 

бізнес- процесів. 
 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 9, 10, 

13 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

ЛК, 2 год ПЗ) 

Тема 9. Адміністративні методи управління 
Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно- 

розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, 
усні вказівки. Сучасні підходи до розробки регламентів. Особливості 

регламентації у сфері обслуговування. 
Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення 

системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в 

організації. 
Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. 

Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов'язки, права та 
відповідальність підлеглих. Адміністративний вплив. Способи 

адміністративного впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни 

та порядку. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади. 
Делегування влади підлеглим. 
Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими й 

адміністрацією. Колективне управління. 
 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 9, 10, 

11 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

ЛК, 2 год ПЗ) 



Тема 10. Адміністрування управлінських рішень 
Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджмент}'. 

Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації. 
Побудова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми 

адміністрування управлінських рішень. Характеристика систем виконання 

управлінських рішень. Контроль ухвалених рішень. Оцінка реалізації 
управлінських рішень. Санкції і стимулювання. 
 

Лекція, самостійна 
робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 9, 14 Опрацювання літератури, 
реферати, тестування (2 год 

ЛК, 2 год ПЗ) 

Тема 11. Сучасні технологи адміністративного менеджменту 
Інформаційні системи - основа сучасних технологій адміністративного 

менеджменту. Види та форми інформаційних систем в адміністративному 
менеджменті. Процесний підхід в адміністративному- менеджменті. 

Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. 

Адміністративний менеджмент та концепція «заощадливого виробництва». 
Інтеграція системи адміністративного менеджменту з адміністративною 

системою управління організацією (ЕRP-системи). Адміністративний 

менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,7, 8, 6, 

9,11,12 

Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (2 год 

ЛК, 2 год ПЗ) 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/ екзамен - 60/40 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 2 реферати на обрану тематику. Реферати мають бути подані 

до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного навчання, реферати 

подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш ніж 60% обсягу роботи. До кожного 

рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в системі Moodle. 

 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність 2 рефератів та пройдені тести в системі Moodle 
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